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Introducció

Memòria d’activitat parlamentària 2021–2022

Aquesta memòria del curs parlamentari 2021 – 2022 vol deixar constància de l’activitat que he realitzat com a eurodiputat del grup Verds/Aliança Lliure Europea (Verds/ALE) durant el darrer any.
Un any marcat entre altres per la vacunació massiva i l’inici de la sortida de la pandèmia, per intensos debats sobre el futur de la UE en el marc de la Conferència Sobre el Futur d’Europa, i evidentment, per la invasió russa d’Ucraïna i les seves
terribles conseqüències. Una invasió que més enllà de les dures conseqüències humanitàries d’una guerra que avui sembla que va per llarg, ens deixa un escenari de retorn a la política de blocs, de cursa armamentista mundial, taxes d’inflació que feia dècades que no vèiem i una reconversió a marxes forçades dels subministres energètics. Tot indica que els
propers mesos poden ser crítics arran de la disminució del poder de compra a la UE, l’esgotament del marge fiscal dels
governs després dels esforços en despesa obligats per la pandèmia, i eventuals situacions complexes pel que fa subministres d’energia en alguns països.
Totes aquestes tensions requereixen d’una resposta ràpida i unitària per part de la UE. Tots aquests reptes reforcen la
necessitat de polítiques europees a favor de la ciutadania, d’una UE més autònoma en qüestions energètiques – i altresi del retorn de la pau al continent. Des del grup Verds/ALE, Esquerra Republicana treballa en aquesta direcció, així com
per defensar una Europa més democràtica, més fidel a la seva diversitat realment existent, i més protectora de drets i
llibertats, individuals i col·lectius. En aquest sentit, en el marc de l’ALE i del “self-determination Caucus”, continuarem treballant per concretar la proposta d’un mecanisme democràtic per resoldre els conflictes territorials i de sobirania dins de
la UE.

Jordi Solé
Eurodiputat vicepresident del grup Verds/Aliança Lliure Europea
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Activitat legislativa
a les comissions
Comissió de Recerca, Indústria i Energia (ITRE)
Referència

Títol

Rol

2021/0293(COD)

Establiment del programa polític 2030 “Path to the Digital Decade”

Ponent a l’ombra

2021/0106(COD)

Normes harmonitzades sobre intel·ligència artificial (Llei d’intel·ligència
artificial) i modificació de determinats actes legislatius de la Unió (opinió)

Ponent a l’ombra

2021/3001(RSP)

Enfocament global de la Recerca i la Innovació. L’estratègia d’Europa per
a la cooperació internacional en un món canviant

Ponent a l’ombra

2021/0045(COD)

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre
itinerància a les xarxes públiques de comunicacions mòbils de la Unió
(versió refosa)

Ponent a l’ombra

Comissió d’Afers Exteriors (AFET)
Referència

Títol

R ol

2020/2114(INI)

La UE i la defensa del multilateralisme

Ponent a l’ombra

Jordi Solé
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Subcomissió de Drets Humans (DROI)
Referència

Títol

Rol

2021/2181(INI)

Drets humans i democràcia al món i política de la Unió Europea en la
matèria–Informe anual 2021

Ponent a l’ombra

2021/2066(INI)

Corrupció i drets humans

Ponent a l’ombra

Comissió d’investigació per investigar l’ús de Pegasus (PEGA)
Després de la presumpta utilització del programari d’espionatge Pegasus contra periodistes, polítics, funcionaris, advocats, empresaris, societat civil i altres ciutadans, (entre els casos destaca el CatalanGate), el Parlament Europeu va decidir
el mes de març de 2022 crear una nova Comissió d’investigació sobre l’ús de Pegasus i altres productes d’espionatge, per
saber si aquest ús ha infringit la legislació de la UE i els drets fonamentals. Aquesta Comissió d’investigació es composa
de 38 membres, té un mandat d’un any, moment en el qual es preveu presentar un informe final.
El dia 19 d’abril del 2022, doncs, es va celebrar la primera reunió constitutiva de la Comissió, en la qual es va escollir l’eurodiputat Jordi Solé com a membre i a l’eurodiputada Diana Riba com a Vicepresidenta. De moment ja s’han celebrat diverses audiències públiques, inclòs un debat amb l’empresa israeliana responsable de Pegasus, NSO, i amb Meta, Google
i Microsoft.

Jordi Solé
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Intervencions al ple
Data

Tema

14.09.2021

Situació a l'Afganistan

15.09.2021

L'estat de la Unió Europea

16.09.2021

Repressió del govern contra les protestes i els ciutadans a Cuba

05.10.2021

La situació a Bielorússia després d'un any de protestes i la seva repressió violenta

06.10.2021

Solucions europees per a l'augment dels preus de l'energia per a empreses i consumidors: el paper
de l'eficiència energètica i les energies renovables i la necessitat d'afrontar la pobresa energètica

07.10.2021

El cas de Paul Rusesabagina a Ruanda

19.10.2021

Situació a Tunísia

20.10.2021

Preparació de la reunió del Consell Europeu del 21 al 22 d'octubre de 2021

10.11.2021

L'escalada de la crisi humanitària a la frontera entre la UE i Bielorússia, en particular a Polònia

14.12.21

Situació a Nicaragua

15.12.2021

La resposta de la UE al ressorgiment global de la Covid-19 i les noves variants emergents

16.12.2021

Situació a Cuba, casos de José Daniel Ferrer, la dama de blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis
Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García i
Yunior García Aguilera

19.01.2022

El programa de presidència francesa

15.02.2022

Informe de drets humans 2021

15.02.2022

Informe drets humans i corrupció

17.02.2022

La pena de mort a Iran

17.02.2022

Crisi política a Burkina Faso

17.02.2022

Sequeres i altres fenòmens meteorològics extrems en la península Ibèrica i en altres zones d'Europa

08.03.2022

Augment dels preus de l'energia i manipulació del mercat del gas

Jordi Solé
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09.03.2022

Debat amb la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas - El paper de la UE en un món canviant i la
situació de seguretat d'Europa després de l'agressió russa i la invasió d'Ucraïna

23.03.2022

Reglament del Roaming (versió refosa)

23.03.2022

Preparació de la reunió del Consell Europeu del 24 i 25 de Març

05.04.2022

Resultats de la Cimera UE-Xina

06.04.2022

Enfocament global de la recerca i la innovació: L'estratègia d'Europa per a la cooperació internacional
en un món canviant

03.05.2022

El seguiment de la Conferència sobre el Futur d'Europa

04.05.2022

Utilització del programa Pegasus pels Estats membres contra persones, inclosos els diputats al
Parlament Europeu i la violació dels drets fonamentals

18.05.2022

Declaració de la Comissió sobre l'assassinat de la periodista palestina Shireen Abu Akleh i els
incidents violents al seu funeral

19.05.2022

El Pla REPowerEU: solidaritat europea i seguretat energètica davant la invasió russa d'Ucraïna,
inclosos els talls recents de subministrament de gas a Polònia i Bulgària

08.06.2022

La instrumentalització de la justícia com a eina repressiva a Nicaragua

09.06.2022

Declaracions del consell i de la comissió: la convocatòria d'una convenció per a la revisió dels tractats

04.07.2022

Pèrdua de vides humanes, violència i tracte inhumà contra persones en cerca de protecció
internacional a la frontera entre Espanya i el Marroc

05.07.2022

La UE i la defensa del multilateralisme

05.07.2022

Informe sobre Kosovo 2021

06.07.2022

Presentació del programa d'activitats de la Presidència txeca

Jordi Solé
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Preguntes
parlamentàries escrites
Data

Títol

Rol

27.10.2021

Línia elèctrica MAT de les comarques del nord del País Valencià

Iniciativa

28.10.2021

Dumping de torres d'acer per a aerogeneradors procedents de la Xina

Iniciativa

04.11.2021

La decisió d'Israel de designar sis ONG palestines de drets humans com a
"organitzacions terroristes"

Adhesió

12.11.2021

La línia de transmissió MAT Valmuel-Tarragona-Begues

Iniciativa

26.11.2021

Repressió del poble Mapuche a Xile

Iniciativa

02.12.2021

Vaixells de Bahri que transporten armes a l'Aràbia Saudita a través d'Europa

Adhesió

14.12.2021

Retrocessos i deteriorament dels migrants

Adhesió

15.12.2021

Cooperació de la UE i perspectiva de gènere en l'Acord de Pau de Colòmbia

Adhesió

14.1.2022

Augmentar l'acció de la UE per a salvaguardar els drets de les famílies
transnacionals

Adhesió

17.01.2022

Connexió entre els serveis d'intel·ligència espanyols i el líder terrorista Abdelbaki
Es Satty

Adhesió

02.02.2022

Restitució de terres a Colombia

Iniciativa

03.02.2022

Expansió dels assentaments il·legals per part del govern Israelià

Iniciativa

04.02.2022

Industria de la patata de llavor escocesa a Europa

Iniciativa

14.03.2022

Declaració d'obligació de servei públic en el transport aeri entre Menorca i
Barcelona-València

Iniciativa

14.03.2022

Ajudes a la insularitat de les Illes Balears, excepció dels minimis

Iniciativa

16.03.2022

Control de comerç d'animal marins ornamentals

Iniciativa

21.03.2022

La taxa d'eliminació de residus de Catalunya, un cas exemplar de fiscalitat
ambiental

Iniciativa

24.03.2022

Compliment del Reglament TEN-T del Corredor Mediterrani entre Tarragona i
Barcelona

Iniciativa

Jordi Solé
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19.04.2022

Importacions dels assentaments israelians

Adhesió

02.05.2022

Protecció del medi natural de Colòmbia

Iniciativa

16.05.2022

Posar fi a l'exposició perjudicial dels nens a la comercialització d'aliments no
saludables

Adhesió

23.06.2022

Memoràndum d’enteniment de la UE amb Egipte i Israel sobre el gas natural, i
l'absència de clàusula territorial

Adhesió

Jordi Solé
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Cartes co-signades
Data

Títol

Rol

25.08.2021

Carta a l'Alt Representant / Vicepresident sobre la necessitat d'obrir corredors
humanitaris amb l'Afganistan

Adhesió

01.09.2021

Carta d’ajuda humanitària a la frontera entre Bielorússia i Polònia

Adhesió

13.09.2021

Carta dels Verds/ALE a la presidenta de la Comissió sobre el paquet Fit for 55
davant l'informe de l'IPCC

Adhesió

24.09.2021

Declaració oberta demanant l'alliberament immediat de l'eurodiputat Carles
Puigdemont després de la seva detenció il·legal a Alguer, Itàlia

Iniciativa

26.09.2021

Carta als eurodiputats Verds / Esforç concertat per donar suport als refugiats
afganesos

Adhesió

27.09.2021

Carta a la Comissió sobre connectivitat i transició verda

Adhesió

06.10.2021

Carta a la Comissió sobre l'augment del preu de l'electricitat a Europa

Adhesió

12.10.2021

Carta sobre les negociacions UE-Xile

Adhesió

12.10.2021

Carta de suport als defensors del medi ambient a Hondures

Adhesió

14.10.2021

Carta sobre l'assetjament i la discriminació durant l'European Youth Event (EYE
2021)

Adhesió

19.10.2021

Carta a la Comissió sobre l'anul·lació dels Acords comercials i pesquers UE-Marroc
relacionats amb el Sàhara Occidental pel Tribunal General de la Unió Europea
(GCEU)

Adhesió

20.10.2021

Carta sobre LGTBIQ+fòbia durant l'EYE2021

Adhesió

25.10.2021

Declaració per un Nou Pacte Verd

Adhesió

25.10.2021

Compromís de la UE amb la nutrició i la seguretat alimentària

Adhesió

05.11.2021

Carta sobre el Tractat de la Comunitat de l'Energia: la necessitat d'una acció
immediata per reduir la contaminació massiva il·legal de carbó als Balcans
Occidentals

Adhesió

12.11.2021

Carta de suport als treballadors humanitaris a la frontera exterior de la UE

Adhesió

12.11.2021

Carta a la CE sobre la qualitat de les respostes a les preguntes parlamentàries

Adhesió

Jordi Solé
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22.11.2021

Declaració conjunta sobre l'amenaça de dissoldre el Memorial, organització de
drets humans de Rússia

Adhesió

23.11.2021

Carta a la Comissió sobre sistemes de vigilància als camps de refugiats de les illes
gregues

Adhesió

24.11.2021

Carta DEMOC (presentació del Caucus d’Autodeterminació)

Iniciativa

25.11.2021

Carta de suport al poble canac per ajornar el tercer referèndum
d'autodeterminació de Nova Caledònia

Adhesió

25.11.2021

Carta a la presidenta Ursula von der Leyen sobre la violència de gènere

Adhesió

29.11.2021

Petició internacional d'ALQST en solidaritat amb les dones defensores dels drets
humans a l'Aràbia Saudita

Adhesió

01.12.2021

Carta al primer ministre marroquí: expressió de precupació per la situació dels
drets humans al Marroc

Adhesió

02.12.2021

Carta sobre un “European Repair Score”

Adhesió

02.12.2021

Carta "Pesticides prohibits: l'acció és urgent!"

Adhesió

02.12.2021

Declaració per demanar la prohibició d'importació dels productes de treball forçat

Adhesió

03.12.2021

Carta sobre les violacions dels drets humans a les Filipines i la investigació de la
CPI

Adhesió

06.12.2021

Carta sobre SDSR a Polònia: Preocupacions per violacions de l'estat de dret i
noves restriccions dels drets fonamentals a Polònia

Adhesió

09.12.2021

Carta sobre la situació dels presoners indígenes a Chiapas

Adhesió

13.12.2021

Carta dels eurodiputats en suports dels migrats "Sans Papiers" a Bèlgica

Adhesió

12.01.2022

Carta sobre la creació d'un mecanisme de seguiment de drets humans a Egipte

Adhesió

13.01.2022

Carta sobre la nova informació dels atemptats del 14 d´agost de 2017 a Catalunya

Iniciativa

19.01.2022

Carta demanant a les autoritats dels Emirats Àrabs Units que posin fi a la pràctica
inhumana de la detenció indefinida

Adhesió

01.02.2022

Carta al comissari Sinkevicius sobre la pesca al Mediterrani

Adhesió

11.02.2022

Carta sobre el retràs inacceptable de la restricció de microplàstics

Adhesió

21.02.2022

Carta a l'Alt Representant sobre la situació a Zimbabwe

Adhesió

10.03.2022

Proposta de Pronunciament davant agreujament de la violència a Colòmbia

Adhesió

14.03.2022

Carta sobre taxonomia - gas i Ucraïna

Adhesió

18.03.2022

Coordinació de mesures fiscals sobre beneficis extraordinaris

Adhesió

24.03.2022

Carta a l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans sobre el cas d'Ilham Tohti

Adhesió

28.03.2022

Carta sobre els presos polítics a Nicaragua

Adhesió

28.03.2022

Carta sobre el Tribunal Especial sobre el crim d'agressió contra Ucraïna i per a la
investigació de la CPI sobre crims de guerra i crims contra la humanitat

Adhesió

04.04.2022

Carta sobre la situació humanitària a Nagorno Karabakh

Adhesió

21.04.2022

Carta sobre el mecanisme de claredat sobre l'autodeterminació

Iniciativa

10.05.2022

Carta al comissari Gentiloni sobre Justícia Tributària

Adhesió

Jordi Solé
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22.06.2022

Carta als ministres de finances i d'habitatge de la UE per abordar la crisi de
l'accessibilitat de l'habitatge

Adhesió

28.06.2022

Carta sobre la violència a la frontera amb el Marroc.

Adhesió

01.07.2022

Carta de suport al retorn de la defensora de drets humans Diana Martínez

Adhesió

04.07.2022

Carta sobre els drets humans a la Índia

Adhesió

08.07.2022

Carta sobre l’habitatge assequible

Adhesió

Jordi Solé

| 21

22 |

5
Memòria d’activitat parlamentària 2021–2022

Jordi Solé

Memòria d’activitat parlamentària 2021–2022

Resolucions al plenari
del Parlament Europeu
Data

Títol

Rol

06.10.2021

Proposta de resolució sobre el cas de Paul Rusesabagina a Ruanda

Ponent a l’ombra

18.10.2021

Proposta de resolució sobre la situació de Tunísia

Adhesió

19.10.2021

Proposta de resolució sobre la crisi de l’estat de dret a Polònia i la primacia del
dret de la UE

Adhesió

03.11.2021

Proposta de resolució per l’aniversari de la prohibició de facto de l’avortament
a Polònia

Adhesió

08.12.2021

Proposta de resolució sobre la situació de Nicaragua

Adhesió

13.12.2021

Proposta de resolució sobre la situació a Cuba, sobre els casos de José Daniel
Ferrer, Lady in White Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro,
Luis Manuel Otero, Reverend Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García i Yunior
García Aguilera

Ponent a l’ombra

13.12.2021

Proposta de resolució sobre la situació de Nicaragua

Adhesió

17.01.2021

Proposta de resolució sobre la violació dels drets fonamentals a Hong Kong

Adhesió

17.01.2021

Proposta de resolució sobre la situació política a Sudan

Adhesió

17.01.2021

Proposta de resolució sobre la situació a Kazakhstan

Adhesió

14.02.2022

Proposta de resolució sobre la crisi política a Burkina Faso

Ponent a l’ombra

14.02.2022

Proposta de resolució sobre la pena de mort a Iran

Adhesió

14.02.2022

Proposta de resolució sobre els drets humans a Filipines

Adhesió

07.03.2022

Proposta de resolució sobre la situació dels periodistes i els drets humans a
Mèxic

Adhesió

07.03.2022

Proposta de resolució sobre Myanmar, un any després del cop d’estat

Adhesió

05.04.2022

Proposta de resolució sobre la situació dels drets humans i l’estat de dret a
Guatemala

Adhesió

02.05.2022

Proposta de resolució sobre repressió contínua de l’oposició política a
Cambodja

Adhesió

Jordi Solé
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02.05.2022

Proposta de resolució sobre el cas d’Osman Kavala

Adhesió

02.05.2022

Proposta de resolució sobre la cooperació EU-Moldàvia

02.05.2022

Proposta de resolució sobre informes de la recol·lecció continuada d’òrgans a
la Xina

Adhesió

02.05.2022

Proposta de resolució sobre amenaces a l’estabilitat, la seguretat i la
democràcia a l’Àfrica occidental i saheliana

Adhesió

13.05.2022

Proposta de resolució sobre la persecució de l’oposició i la detenció de
dirigents sindicals a Bielorússia

Adhesió

07.06.2022

Proposta de resolució sobre la instrumentalització de la justícia com a eina
repressiva a Nicaragua

Ponent a l’ombra

07.06.2022

Proposta de resolució sobre l’estat de dret i la possible aprovació del pla
nacional de recuperació polonès (RRF)

Adhesió

04.07.2022

Proposta de resolució sobre la situació a la província autònoma de GornoBadakhshan del Tadjikistan

Adhesió

05.07.2022

Proposta de resolució sobre la detenció del cardenal Zen i dels administradors
del fons de socors 612 a Hong Kong

Adhesió

05.07.2022

Proposta de resolució sobre la situació dels defensors indígenes i del medi
ambient al Brasil, inclòs l’assassinat de Dom Phillips i Bruno Pereira

Adhesió
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Reunions de treball
i visites al territori
Data

Entitat

Tema

Lloc/format

07.09.2021

Port d'Anvers

El futur de la indústria i la transició
energètica

Anvers

08.09.2021

Vinces Consulting

Reunió introductòria

Brussel·les

10.09.2021

Fusion for Energy (F4E)

Estratègia europea d'investigació i
innovació

Barcelona

08.10.2021

Presidenta del Consell Comarcal del
Baix Camp i alcalde de Falset

Oposició al projecte MAT
Aragó-Tarragona-Begues

Reus

13.10.2021

Huawei Europe

Reunió introductòria

Brussel·les

13.10.2021

Governador del Punjab

Relacions UE-Pakistan

Brussel·les

13.10.2021

Jerusalem Human Rights
Consortium (JHRC)

Situació dels palestins a Jerusalem

Brussel·les

14.10.2021

Front Polisario

Últims esdeveniments al Sàhara Occidental

Brussel·les

26.10.2021

HIPRA

COVID vaccine project

Brussel·les

27.10.2021

Membres del parlament de Tunísia

Situació a Tunísia i relacions UE-Tunísia

Brussel·les

27.10.2021

Ministre d'Afers Exteriors de Bolívia

Relacions UE-Bolívia

Brussel·les

28.10.2021

President d'Azad Jammu i el Kashmir

Kashmir i situació regional

Brussel·les

29.10.2021

Ambaixador de Tunísia

Relacions UE-Túnísia

Brussel·les

29.10.2021

Ministre d'Afers Exteriors de Taiwan

Relacions UE-Taiwan

Brussel·les

02.11.2021

Plataforma No a la MAT (CatalunyaAragó), Salvem lo Pallars

Oposició al projecte MAT-Pallars

Tremp

03.11.2021

Central hidroelèctrica de Talarn

Energia renovable hidroelèctrica

Talarn

03.11.2021

Ajuntaments afectats pel projecte
MAT

Oposició al projecte MAT-Pallars

Tremp

Jordi Solé
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04.11.2021

Unió de Pagesos del Baix Llobregat

Impacte de l'ampliació de l'aeroport al Parc
Agrari del Baix Llobregat

El Prat de
Llobregat

05.11.2021

PIMEC

Situació i inquietuds de les pimes a
Catalunya i a Europa

Zoom

08.11.2021

Institut dels Drets Humans del Caire

Situació a Palestina d'ONGs

Brussel·les

09.11.2021

Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia

Relació UE-Colòmbia i situació dels drets
humans a Colòmbia

Brussel·les

10.11.2021

Associació Espanyola del Bioetanol

Bioeconomia

Zoom

10.11.2021

Fundació Forjant Futurs

Vulneració dels drets humans a Colòmbia

Zoom

12.11.2021

Plataforma Mercaderies per l’interior

Situació del Corredor Mediterrani
Tarragona - Sant Vicenç de Calders

Zoom

25.11.2021

Ambaixadora d'Andorra a la UE

Acord d'associació entre la UE i Andorra

Teams

02.12.2021

Survival International

Solucions basades en la natura (NbS) de
la COP26

Zoom

02.12.2021

Civil Rights Defenders

Situació de Tunísia

Teams

09.12.2021

B’Tselem i Breaking the Silence

Violència dels colons al territori palestí
ocupat

On-line

21.12.2021

Digital innovation adviser

Energia digital Blockchain

Rubí

22.12.2021

CEO Agroparc Penedès

Agroalimentari i economia circular

Barcelona

22.12.2021

Confraria de Pescadors de
Barcelona

Reptes de la pesca mediterrània

Barcelona

13.01.2022

Família d'un pres polític

Presos polítics de Nicaragua

Brussel·les

13.01.2022

Foment del treball

Reunió introductòria

Brussel·les

14.01.2022

Fundació Catalana de l'Esplai

Educació i grups de joventut

El Prat de
Llobregat

Jordi Solé
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Ambaixador del Pakistan a Espanya
i cònsol a Barcelona

Relacions UE-Pakistan

Barcelona

21.01.2022

CECOT

Digitalització i programes europeus

Terrassa

25.01.2022

Confederació “Ecologistas en
Acción”, responsable d’Aviació

Biocombustibles per a l'aviació

Zoom

26.01.2022

Secretari general de Pesca del
Govern espanyol

La pesca al Mediterrani

Brussel·les

27.01.2022

World Vision

Els infants i el seu accés a l'escola a
Cisjordània i Gaza

Zoom

27.01.2022

Membres del Parlament a Tunísia

Situació a Tunísia

Brussel·les

01.03.2022

Director del CREAF

Visita al centre del CREAF

Bellaterra

01.02.2022

Institut d'estudis d'autogovern

L'autogovern dels pobles indígenes

Barcelona

01.02.2022

Col·lectiu Gaiestelada

Drets LGTBI+ a Catalunya

Barcelona

04.02.2022

Fundació Catalunya Europa

Col·loqui Europa i els Joves

Lleida

04.02.2022

Associacions de Ramaderia Porcina
i Bovina

Visita a la planta de compostatge

Alcarràs

08.02.2022

Fusion for Energy

Projecte Fusion for Energy i ITER

On-line

09.02.2022

Grup d'amistat Nagorno Karabakh

Llançament del Grup d'Amistat
al Parlament Europeu amb
Nagorno-Karabakh

Brussel·les

10.02.2022

Partit polític “Lelo for Georgia”

Situació política a Geòrgia

Brussel·les

16.02.2022

Meta

Informe d'ITRE: “Path to the Digital Decade”

On-line

Visita al Berguedà de projectes públics i privats
relacionats amb la gestió forestal

14.01.2022

| 29

Jordi Solé

30 |

Memòria d’activitat parlamentària 2021–2022

16.02.2022

Viceministre d'Afers Exteriors
d'Hondures

Situació a Hondures i relacions amb la UE

Estrasburg

23.02.2022

Obra Cultural Balear

Foment de la llengua catalana a les Illes
Balears

Mallorca

23.02.2022

Més per Mallorca

El problema de la insularitat, propostes per
corregir el desavantatge competitiu

Mallorca

24.02.2022

Quesería Menorquina, S.L.

Insularitat i ajuts a empreses de transport
aeri i marítim

Menorca

24.02.2022

Unió de Pagesos

Temes actuals en agricultura i ramaderia

Menorca

24.02.2022

Plataforma del transport aeri

Preus dels bitllets d'avió i subvencions a la
connexió peninsular

Menorca

25.02.2022

HIPRA

Desenvolupament de la vacuna HIPRA
Covid-19

Amer

01.03.2022

Data Robot

Opinió d'ITRE: Artificial Intelligence Act

On-line

01.03.2022

Google

Opinió d'ITRE: Artificial Intelligence Act

On-line

02.03.2022

DOT Europe

Opinió dITRE: Artificial Intelligence Act

On-line

04.03.2022

Associació Catalana del Vi

Etiquetatge sobre càncer de cava i vi

Vilafranca del
Penedès

04.03.2022

AECAVA

Etiquetatge sobre càncer de cava i vi

Sant Sadurní
d'Anoia

08.03.2022

Comissari de Medi Ambient, Oceans
i Pesca

Pesca mediterrània

Estrasburg

09.03.2022

Comissió Parlamentaria Mixta
Marroc-UE

Cooperació parlamentària entre el Marroc
i la UE

Estrasburg

14.03.2022

IREC (Institut de Recerca Energètica
de Catalunya)

Xarxes transport d’energia a Catalunya

On-line

16.03.2022

Ambaixador de Guatemala a la UE

Situació social i política a Guatemala

Brussel·les

16.03.2022

Vodafone

Informe d'ITRE: Path to the digital decade

Brussel·les

17.03.2022

ECEA/CLEPA

Opinió d'ITRE: Artificial Intelligence Act

On-line

17.03.2022

Japan Business Council a Europa

Opinió d'ITRE: Artificial Intelligence Act

On-line

18.03.2022

CIDAI (Centre d'Innovació per a
Tecnologia de Dades i Intel·ligència
Artificial)

Informe d'ITRE: Path to the digital decade

Bellaterra

24.03.2022

CELSA

Normativa per a la transferència de residus
a la indústria siderúrgica

Brussel·les

24.03.2022

Partit polític HDP

Situació a Turquia

Brussel·les

28.03.2022

Membre del Knesset

Relacions UE-Israel

Brussel·les

29.03.2022

MedCities

El paper dels governs locals a l'àrea
mediterrània

Zoom

Jordi Solé
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President del Parlament de Geòrgia

Relacions UE-Geòrgia

Brussel·les

31.03.2022

OIDHACO

Situació dels Drets Humans a Colòmbia

Zoom

31.03.2022

Agbar

Intel·ligència artificial aplicada al cicle de
l'aigua

Barcelona

06.04.2022

Cònsol General i Representant de
Tunísia al Consell d'Europa

Relacions UE-Tunisia

Estrasburg

12.04.2022

Congreso de Buenos Aires

Drets Humans i polítiques de Memòria,
Veritat i Justícia

Buenos Aires

13.04.2022

Casal Català de Buenos Aires

Situació de la comunitat catalana a
l'Argentina

Buenos Aires

20.04.2022

Europe Must Act

Sistema d'asil a la UE

Zoom

21.04.2022

Alber and Geiger, en representació
de l'Ambaixada de l'Índia a la UE

Índia i Drets Humans

Brussel·les

29.04.2022

Comissió Europea, DG Connect

Informe d'ITRE: Path to the Digital Decade

On-line

04.05.2022

Barcelona Supercomputing Center

Chips Act

Zoom

06.05.2022

Grup Boix

Gestió forestal i indústria forestal

Puig-reig,
Berguedà

06.05.2022

Agrupació de municipis per a la
biomassa del Berguedà

Gestió forestal i indústria forestal

Saldes-Bagà,
Berguedà

10.05.2022

Ambaixador de Bolívia a la UE

Situació a Bolívia i les seves relacions amb
la UE

Brussel·les

17.05.2022

Brigada de la Pau Internacional
Colòmbia

Drets Humans a Colòmbia

Brussel·les

Visita al Centre de control d’Aigües de Barcelona
per parlar de la llei europea d’intel·ligència artificial

30.03.2022
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17.05.2022

Ambaixador de Cuba a la UE

Situació política i social a Cuba

Brussel·les

07.06.2022

Partit Polític “Unser Land”

Eleccions legislatives a França

Estrasburg

08.06.2022

Ministre Conseller de l'Ambaixada
d'Israel a Espanya

Actualitat a Israel en el context de la UE

Estrasburg

09.06.2022

Representació de Taiwan davant la
UE

Situació a Taiwan i les relacions UE-Taiwan

Estrasburg

29.06.2022

Membres del govern del Caixmir

Violacions dels drets humans al sud d'Àsia

Brussel·les

30.06.2022

Secretari d'Estat d'Andorra

Situació a Andorra i negociacions sobre
l'Acord d'Associació amb la UE

Brussel·les

04.07.2022

Al Jazeera

El cas de Shireen Abu Akleh i la protecció
dels periodistes i la llibertat de premsa

Estrasburg

06.07.2022

Ex-diputat del Perú

Canvi climàtic i protecció dels oceans

Estrasburg

08.07.2022

Cellnex

Informe del programa de polítiques de la
dècada digital

Barcelona

13.07.2022

Ambaixador de l'Equador a la UE

Relacions UE-Equador

Brussel·les

13.07.2022

Associació Global Tamil Movement

Situació del poble Tàmil a Sri Lanka

Brussel·les

14.07.2022

Civil Rights Defenders

Drets LGTBI al Marroc i Tunísia

On-line

14.07.2022

Race and Equality

Drets humans i minories

Brussel·les

Reunió amb el Comissari de Pesca Virginijus Sinkevičius
per parlar dels problemes de pesca al Mediterrani
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Viatges en delegacions
oficials i missions
d’observació electoral
Electorals
Data

País

Eleccions

29.09.2021–04.10.2021

Geòrgia

Municipals

18.11.2021–23.11.2021

Veneçuela

Locals i regionals

26.05.2022–31.05.2022

Colòmbia

Presidencials primera volta

17.06.2022–21.06.2022

Colòmbia

Presidencials segona volta

Data

País

Eleccions

10.04.2022–14.04.222

Argentina

Assemblea Parlamentaria Euro-Llatinoamericana

23.05.2022–25.05.2022

Illes Fèroe, Dinamarca

Aliança Lliure Europea

26.06.2022–28.06.2022

Illes Aland, Finlàndia

Aliança Lliure Europea

Altres

Missió d’Observació Electoral per la segona volta
de les eleccions presidencials a Cali, Colòmbia

Jordi Solé
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Actes i conferències
Data

País

Eleccions

08/10/2021

Acte Fundació Catalunya Europa

Fundació Catalunya Europa

04/11/2021

Comunicar la mediterrània amb mirada feminista

Xarxa Europea de Dones
Periodistes

09/11/2021

(Webinar) Colòmbia 5 anys després de l'Acord de Pau

Oidhaco

09/11/2021

(Webinar) Espai compromès Europa: represàlies de tercers
països contra els defensors dels drets humans a Europa

UNPO

09/11/2021

(Webinar) Geòrgia: Impacte de les eleccions municipals en la
relació UE-Geòrgia

Georgian Young Lawyers
Association

25/1/2022

(Webinar) La influència de Xina a la regió del Magrib

Jordi Solé i Salima Yenbou

01/02/2022

Presentació de l'informe moviments secessionistes a l'Àfrica i
violacions de Drets Humans

Jordi Solé, CIEMEN

22.02.2022

Europa After Work

debat.org

22.04.2022

Presentació de l'estudi: possibilitats de la fusta mediterrània
com a material de construcció

Jordi Solé, Ignazio Corrao,
François Alfonsi

10.06.2022

Catalonia Progressive Forum

Esquerra Republicana

29.06.2022

Conferència Verds/ALE "Reactivant la recuperació: RRF un any
després"

Verds/ALE

Panell al Catalonia Progressive Forum,
organitzat per Esquerra Republicana

Jordi Solé
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30.06.2022

Acte de presentació de l'Informe Final de la Comissió de la
Veritat de Colòmbia

Ibán García del Blanco (S&D)

02.07.2022

Jornada "Europa en Blau" - Panell "Per una nova societat
europea forta i solidària al món"

Europa en Blau i Ajuntament de
Calonge

Jordi Solé
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Grups de visita
Nom del grup

Data

Lloc

Núm.
visitants

Escola
Vedruna
(Tarragona)

20–21 abril
2022

Brussel·les

22

Estudiants de 2on de batxillerat que han treballat les
institucions europees a classe i van tenir un col·loqui
amb Jordi Solé a Tarragona. Ara, alumnes i professors
fan visita oficial al Parlament. Els acompanyem al
Parlamentarium i a la Casa de la Història d’Europa.

Ciemen

12–13 juliol
2022

Brussel·les

20

Membres de diverses ONGs van fer un curs al
Ciemen, patrocinat per en Jordi Solé, sobre formació
i capacitació de les ONG en acció internacional. Van
treballar les fonts de finançament, la presentació de
projectes europeus. Ara visiten el Parlament Europeu,
la DG International Patnerships i la Delegació del
Govern a Brussel·les.

Descripció

Grup de visita al Parlament Europeu
de l’escola Vedruna de Tarragona

Jordi Solé
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Compareixences
en mitjans
Data

Mitjà

Contingut

Títol

19.08.2021

La Humanitat
(web Esquerra)

Notícia

Esquerra Republicana condemna la presa de poder
dels talibans a l'Afganistan i insta la UE a acollir-ne les
persones refugiades

08.09.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

Regret over closure of Valencia port petition

14.09.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

EU must stand in solidarity with the people of Afghanistan

15.09.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

EFA calls for more EU leadership against common
challenges: EFA President Jordi Solé responds to the State
of Union address

15.09.2021

VilaWeb

Notícia

Solé demana a Von der Leyen que la Unió Europea faci
costat a la taula de diàleg

15.09.2021

TV3

Notícia

Von der Leyen sobre la gestió de la pandèmia: "Ho hem fet
a l'europea i ha funcionat"

05.10.2021

Blog Jordi Solé

Article d'opinió

Geòrgia, un país polaritzat a la recerca de la reconciliació

06.10.2021

Naiz

Notícia

Eurodiputados piden a la Comisión Europea que los
estados intervengan en el sector eléctrico

06.10.2021

El Nacional

Notícia

L'Eurocambra demana de canviar el mercat elèctric per
evitar la pujada de preus

06.10.2021

La República

Notícia

La CE defensa donar ajudes als vulnerables i reduir alguns
impostos per fer front a l'augment del preu de l'energia

06.10.2021

La Humanitat
(web Esquerra)

Notícia

Front comú per demanar a la Comissió Europea que
mogui fitxa davant la crisi de preus de l'energia a l'Estat
espanyol

06.10.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

Renewable key to lowering electricity prices

Jordi Solé
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07.10.2021

SWI swissinfo.ch

Notícia

La Eurocámara reclama rapidez y unidad ante la escala del
precio de energía

07.10.2021

Murcia Dirario

Notícia

La Eurocámara reclama rapidez y unidad ante la escala del
precio de energía

8.10.2021

Europe Direct
Tarragona

Notícia

L'eurodiputat Jordi Solé conversa amb estudiants de la
ciutat

19.10.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

Tunisia deserves a bolder European response

19.10.2021

VilaWeb El Punt
Avui

Notícia

El grup de l'eurocambra per l'autodeterminació portarà els
conflictes de sobirania als debats sobre el Futur d'Europa

19.10.2021

EL Nacional

Notícia

Els partits sobiranistes reclamen ser escoltats al debat
sobre el futur de la UE

20.10.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

EU Trade Policy must prioritise human rights, in Western
Sahara and elsewhere

20.10.2021

La República

Notícia

Comuns, PSC i Cs reclamen a Brusel·les més implicació en
la crisi de la llum, mentre Junts i ERC interpel·len Sánchez

20.10.2021

El Nacional

Notícia

Com solucionarien el problema de la llum els partits
catalans?

20.10.2021

VilaWeb

Editorial (opinió)

Clarificar a Europa el procés d'autodeterminació

22.10.2021

VilaWeb

Entrevista

Jordi Solé: "Volem consensuar les condicions perquè
l'autodeterminació s'exerceixi a la UE"

26.10.2021

Blog Jordi Solé

Nota de premsa

Esquerra Republicana porta la MAT per Castelló davant la
Comissió Europea

03.11.2021

Blog Jordi Solé/
Esquerra
Republicana–
Alt Pirineu

Nota de premsa/
Notícia

Solé visita el Pallars Jussà per conèixer el malestar de la
comarca contra el projecte de la MAT

03.11.2021

Pirineus TV

Notícia

L'eurodiputat Solé traslladarà a Europa el rebuig a la MAT

03.11.2021

TV3

Notícia

L'eurodiputat Jordi Solé es mostra contrari a traslladar
l'energia a molta distància del lloc on es produeix

10.11.2021

Esquerra
Republicana/
Blog Jordi Solé

Notícia

Esquerra Republicana porta a Europa el no a la MAT
Valmuel-Begues

10.11.2021

Web dels Verds/
ALE

Nota de premsa

EFA President calls for European response to crisis at EU/
Belarus border

11.11.2021

France 24 (Europa
hoy)

Entrevista

La Unión Europea hace frente a la crisi en el mercado
energético

14.11.2021

Nació Digital

Notícia

La via dels eurodiputats independentistes per canalitzar
l'autodeterminació

Jordi Solé
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10.11.2021

Diario Las
Américas

Notícia

Misión electoral de la Eurocámara viaja a Venezuela el 18N

03.01.2022

El Periodiódico

Notícia

Junqueras insiste ante la justicia europea para recuperar
su escaño en la Eurocámara

12.01.2022

El Nacional

Notícia

La Unió Europea de dol per la mort Sassoli

13.01.2022

El Nacional

Notícia

Junts, ERC y Bildu instan a Europa a investigar el 17-A
dado que España se niega

19.01.2022

El Nacional

Notícia

Solé reclama a Macron defensar el català i respecte al dret
d'autodeterminació

19.01.2022

Vilaweb

Notícia

Jordi Solé demana a Macron que “sigui valent” i protegeixi
constitucionalment la llei Molac

19.01.2022

TV3

Notícia

TN vespre

20.01.2022

El Punt Avui

Notícia

ERC es queixa a Brussel·les de la “banalització del nazisme”
per part del PP, Cs i Vox a Catalunya

09.02.2022

Parlament
Europeu oficina
Barcelona

Notícia

Dimarts 22 de febrer, 19h00: Europa After Work amb Jordi
Solé i Itziar González al Teatreneu

16.02.2022

La Mañana

Notícia

PP, Cs, ERC i PSC rebutgen etiquetar el vi com a
cancerigen i aposten per advertir que cal fer un consum
“moderat”

17.02.2022

El Nacional

Notícia

L'Eurocambra aprova demanar una moratòria global sobre
la venda de Pegasus

22.02.2022

Europapress

Notícia

Solé (Los Verdes/ALE) cree que la CoFoE puede
desilusionar si no se concreta qué se hará con sus
resultados

23.02.2022

Europapress

Nota de premsa

Solé (ERC) reclamará desde Europa que el Estado cumpla
con el REB en materia de compensación de transportes

24.02.2022

Cadena Ser

Entrevista

Programa sobre la guerra d'Ucraïna

24.02.2022

Última hora

Entrevista

Jordi Solé, eurodiputado por ERC: «La amenaza de Vox
genera mucha alarma en Europa»

02.03.2022

8TV

Notícia

Guerra Mundial, entrevista a Margallo i Solé - DIRECTE!
CATALUNYA

07.03.2022

RTV Vilafranca

Nota de premsa

L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé es reuneix amb
representants del sector vitivinícola penedesenc

15.03.2022

Ràdio Estel

Entrevista

La dependència del gas rus

16.03.2022

Las Provincias

Notícia

Los problemas del vertedero de Real llegan a Europa

14.03.2022

Calderí

Article

La Unió Europea davant la guerra de Putin

15.03.2022

El Punt Avui

Notícia

ERC i els Comuns demanen a la CE suport al cànon català
dels residus davant l’impost estatal espanyol
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24.03.22

VilaWeb

Notícia

La Unió Europea renova deu anys més el ‘roaming’ gratuït

19.04.2022

New Yorker

Notícia

How democracies spy on their citizens

19.04.2022

Tot es mou, TV3

Entrevista

Qui és responsable del Catalangate?

19.04.2022

Ara

Entrevista

Conviure amb l'espionatge: "He tingut quatre mòbils en
quatre anys"

20.04.2022

Free Press Info

Notícia

Conferencia sobre el Futuro de Europa: últimos retoques a
las propuestas

20.04.2022

The Brussels
Times

Notícia

Spyware investigation: ‘European democracies aren’t
immune’

30.04.2022

El Nacional

Notícia

Còrsega surt en defensa de Catalunya pel CatalanGate

04.04.2022

Ara

Notícia

Jordi Solé acusa Sánchez de voler diluir el Catalangate
amb les últimes revelacions de Pegasus

07.05.2022

Regió7

Notícia

L’eurodiputat Jordi Solé felicita el Grup Boix per un
projecte amb fusta sostenible

16.05.2022

Brussels Morning

Article

Enemies of a true democracy

17.05.2022

Esquerra
Republicana

Notícia

Jordi Solé és reelegit Secretari General de l’Aliança Lliure
Europea

19.05.2022

Ara

Notícia

L' Eurocambra no ha verificat les credencials dels
eurodiputats de Junts ni de Jordi Solé (ERC)

23.05.2022

La Ciutat

Nota de premsa

L’eurodiputat republicà Jordi Solé visita la URV per
debatre sobre la memòria històrica

13.06.2022

The Objective

Notícia

El eurodiputado Jordi Solé (ERC) se querella por el
espionaje con Pegasus

14.06.2022

Ara

Notícia

Solé (ERC) presenta la seva querella pel Catalangate
contra l'empresa de Pegasus i sol·licita que la investigació
se centri en el CNI

03.07.2022

Revista del Baix
Empordà

Notícia

2ª edició de la jornada “Som l’Europa que fem” d’Europa
en Blau a Calonge

Jordi Solé

48 |

11
Memòria d’activitat parlamentària 2021–2022

Jordi Solé

Memòria d’activitat parlamentària 2021–2022

Conferència sobre
el Futur d’Europa
Solé ha estat un dels membres del Parlament Europeu que ha participat en la Conferència sobre el futur d’Europa
(CoFoE), que durant un any -del maig del 2021 al maig del 2022- ha promogut debats i discussions entre ciutadans i representats polítics sobre el futur d’Europa.
La CoFoE s’ha organitzat en nou grups de treball temàtics (Canvi climàtic i medi ambient, Salut, Una economia més forta,
justícia social i treball, La Unió al món, Valors i drets, Estat de dret i seguretat, Transformació digital, Democràcia europea,
Migració i Educació, cultura, joventut i esport) amb l’objectiu de debatre i presentar propostes i recomanacions que es
van acabar aprovant en l’últim plenari de la Conferència. L’eurodiputat ha participat activament del grup de treball sobre
Migració contribuint en la formulació de propostes basades en el respecte als drets humans, a la solidaritat i a un repartiment equitatiu de la responsabilitat.
El resultat final de la CoFoE és un informe aprovat pel plenari que conté 49 propostes concretes. Ara correspon al
Parlament Europeu, al Consell de la UE i a la Comissió Europea donar-hi seguiment, cadascun en el seu àmbit de
competència.
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El debat sobre
l’autodeterminació
a l’eurocambra
EU-Catalonia Dialogue Platform
La EU-Catalonia Dialogue Platform es va fundar el 29 de novembre de 2017 (durant la passada legislatura europea),
després de la reacció repressiva del govern espanyol a l’1 d’octubre de 2017. Després d’uns anys amb molta activitat, a on
vam aconseguir el suport de varis eurodiputats i eurodiputades de diferents forces polítiques, la pandèmia, les restriccions associades, així com el canvi de prioritats dins el Parlament Europeu va fer desaparèixer aquest espai. L’última reunió va ser el 3 de març de 2020, just abans que la pandèmia de la Covid esclatés.
Dos anys després hem reprès aquest espai que compartim amb els eurodiputats de Junts. El passat 15 de juny, la EUCatalonia Dialogue Platform es va tornar a reunir amb èxit d’assistència . A la reunió, en la que hi van participar de
manera telemàtica Raül Romeva (per exposar l’estat de la repressió i el context polític) i Elies Campo de Citizen Lab (per
parlar de Pegasus), va comptar amb la presència d’onze eurodiputats i eurodiputades de cinc grups parlamentaris diferents (Greens/EFA, The Left, S&D, Renew i No inscrits).

Self-Determination Caucus
El Self-Determination Caucus és un grup multipartit proeuropeu, creat el 21 de gener de 2021, que reuneix diferents diputats i diputades del Parlament Europeu (MEP) que defensen i promouen el dret a l’autodeterminació dels pobles i nacions sense Estat dins la UE. Els eurodiputats d’Esquerra Republicana, Diana Riba i Jordi Solé, en formen part.
Durant el trimestre de l’any 2022 el Self-Determination Caucus va organitzar, a través dels seus membres Izaskun Bilbao
(PNV) i Pernando Barrena (Bildu), la jornada “La Unió Europea davant els conflictes de sobirania: cap a un marc de
claredat”, que es va celebrar el 21 de març a Donosti. L’acte tenia com a objectiu principal presentar l’última versió de l’informe realitzat per Eusko Ikaskuntza i l’Institut d’Estudis Catalans sobre la resolució de conflictes territorials de sobirania.
D’altra banda i des de la seva creació, el Self-Determination Caucus ha centrat els seus esforços en incidir políticament la Conferència sobre el Futur d’Europa, promovent la inclusió d’un Mecanisme Europeu de Claritat Democràtic
(DEMOC). Aquesta iniciativa és una de les iniciatives ciutadanes que més suport va agrupar dins la plataforma online de
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la Conferència. Jordi Solé, com a membre del plenari de la Conferència del Futur d’Europa, va participar activament en
aquest procés. El DEMOC és eina institucional que hauria de garantir una resposta basada en el diàleg, el reconeixement,
el pacte i el suport per a resoldre els conflictes territorials de sobirania a la Unió Europea.
En el marc del seu programa d’activitats, el Self-Determination Caucus també va organitzar el 6 de juliol de 2022 a
Estrasburg, de la conferència titulada “L’avenir de Còrsega a Europa”, que va comptar amb la participació del President
del Consell Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni.
D’altra banda, des del Self-Determination Caucus s’estan redactant les bases per encarregar un estudi extern que explori
les diferents possibilitats legislatives per que Europa garanteixi el dret a l’autodeterminació i faciliti la seva ampliació interna. La intenció d’aquest informe és oferir una proposta legislativa específica, i no tant tan perspectiva acadèmic.

Campanya d’ALE per l’autodeterminació: “A Europe of All Peoples”
En l’última Assemblea General de l’Aliança Lliure Europea (ALE), celebrada a les Illes Canàries del passat 12 al 14 de
maig, es va presentar la campanya “A Europe of All Peoples”, una campanya promoguda pels diputats i diputades de
l’ALE al Parlament Europeu. La campanya reclama el reconeixement de totes les nacions sense Estat dins d’Europa i
exigeix canvis democràtics perquè aquestes gaudeixin de ple reconeixement i sobirania, sigui més autonomia, federalisme o independència. Aquí podeu veure el vídeo de la campanya. La campanya durarà fins el mes de desembre de
2023.
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Grup de treball del
Parlament Europeu sobre
el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència
(RRF) i fons Next Generation
Solé és membre del grup de treball del Parlament Europeu sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Es
tracta d’un grup de 41 eurodiputats dels diferents grups polítics dedicat a l’escrutini de l’MRR en tota la seva amplitud,
des de la redacció dels plans de recuperació i la seva aprovació per part de la Comissió europea fins a la gestió i implementació dels fons de recuperació.
Conjuntament amb la resta d’eurodiputats del grup Verds/ALE, Solé va participar a la conferència “Repowering the recovery: RRF one year on” del dia 29 de juny del 2022. La conferència va abordar les lliçons apreses després d’un any de
l’MRR fent èmfasi en la despesa en la lluita contra el canvi climàtic, a l’impacte en la igualtat de gènere i en la transparència i participació dels governs locals i regionals. La conferència va començar amb una taula de debat institucional que va
comptar amb la participació d’Erik Von Breska, Director del Grup de Treball de Recuperació i Resiliència de la Comissió
Europea, Marta Hirsch-Siembinska, Assessora del Defensor del Poble de la UE i Albert Castellanos, Secretari d’Empresa i
Competitivitat del Govern de la Generalitat de Catalunya.
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